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Vnitřní řád školní jídelny
Školní jídelna zajišťuje stravování žáků, studentů, pracovníků školských zařízení
a cizích strávníků.
Stravování je poskytováno v souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb. vyhláškou
č. 107/2005 Sb. o školním stravování, vyhláškou č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích
na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky
závažných a vyhláškou 84/2005 Sb. o závodním stravování ve znění pozdějších předpisů.

Doba výdeje pokrmů
-

Snídaně + přesnídávka
oběd
večeře

6:45 hod – 8:00 hod
11:35 hod – 14:00 hod
17:30 hod – 18:00 hod

Ceny stravného
-

snídaně + přesnídávka
oběd žáci a studenti
večeře studenti
oběd zaměstnanci
oběd zaměstnanci na dohodu
oběd zaměstnanci školy plná cena
oběd cizí strávníci (s 15% DPH)
večeře zaměstnanci
večeře zaměstnanci na dohodu

29,00 Kč
31,00 Kč
29,00 Kč
27,60 Kč
35,65 Kč
69,00 Kč
73,00 Kč
25,30 Kč.
33,35 Kč.

Způsob placení stravného: bezhotovostní platební styk
-

trvalým příkazem k úhradě na částku 620,- Kč (obědy) nebo na částku 1 660,- Kč
(celodenní stravné) – předem do 20. dne předchozího měsíce,
složenkou – předem do 20. dne předchozího měsíce,
v mimořádných případech lze provést platbu v hotovosti na pokladně školy,
bankovní účet školy 156475088/0300, variabilní symbol je uveden na webových
stránkách školy,
pokud bude mít strávník k poslednímu dni v měsíci nedoplatek, bude na další měsíc
blokován a nebude mu umožněno se stravovat ve školní jídelně,
zaměstnanci školy hradí stravu srážkou ze mzdy

Každý stravující má své konto a je mu vedena počítačová evidence plateb. Vyúčtování
přijatých plateb a stravy bude provedeno za příslušný školní rok nejpozději do 31. července.
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Přeplatky budou vráceny na bankovní účty, ze kterých byly zálohy na stravné zasílány.
Po ukončení studia je provedeno vyúčtování do jednoho měsíce.
Přihlašování a odhlašování stravy – nejpozději do 12.00 hod předešlého dne
-

přes objednávkový terminál
v případě nemoci telefonicky pouze do 8.00 hod u ved. stravování (511123112)
prostřednictvím internetu (bližší informace u vedoucí stravování)
Prostřednictvím ISIC karty (bližší informace Mgr. Reitschmied Milan)

Strávník je přihlášen ke stravování na základě písemné přihlášky, a to na dobu neurčitou.
Jakoukoliv změnu (ukončení stravování, odchod ze školy, přerušení studia apod.) je strávník
povinen včas nahlásit vedoucí školní jídelny. Podmínkou poskytování školního stravování je
pobyt žáka (studenta) ve škole. Žákům a studentům ubytovaným na domově mládeže začíná
stravování pondělní snídaní a končí pátečním obědem. V případě nemoci, při neodhlášení
stravy, má student nárok první den odebrat stravu do jídlonosičů za původní cenu. Další
dny nemoci je povinen si stravu odhlásit. Pokud tak neučiní, bude mu započítána plná cena
stravy.
Zaměstnanci školy v případě čerpání dovolené, nemoci, služební cesty (při současném
čerpání stravného na cestovním příkazu), samostudia atd. nemají nárok na oběd za původní
cenu. Pokud si stravu neodhlásí (vždy již první den), bude jim počítána plná cena 68 Kč. Za
neodhlášenou a neodebranou stravu se neposkytuje finanční ani věcná náhrada.
Školní jídelna je vybavena bezstravenkovým systémem. Strávníci používají čip, který je
možno zakoupit u paní Grénarové. Prodejní cena čipu je cca 110 Kč. Od 2. 9. 2019 si žáci
zřizují ISIC kartu - cena 290 Kč. ISIC karty vyřizuje a veškeré informace poskytuje
Mgr. Reitschmied. Čipy a ISIC karty slouží k objednávání obědů, odhlašování obědů a k
výdeji stravy. Bez označení jídla na terminálu u výdejního pultu se jídlo nevydává. Pokud
strávník zapomene čip nebo ISIC kartu je povinen toto nahlásit u vedoucí stravování –
dostane náhradní stravenku. Současně se nahlašuje u vedoucí stravování i ztráta čipu, nebo
ISIC karty z důvodu zablokování proti zneužití. Strávníci si pak musí zakoupit nový čip,
nebo ISIC kartu.
Pedagogický dozor v jídelně sleduje chování strávníků při příchodu do jídelny, stolování,
odnášení stravy a použitého nádobí, dbá na bezpečnost strávníků. Strávníci jsou povinni
chovat se při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při
stolování. Strava se do jídlonosičů nevydává (mimo první dne v nemoci). Vynášení jídla a
inventáře ze školní jídelny je přísně zakázáno. Za škodu, kterou strávník v jídelně úmyslně
způsobí, bude vyžadována náhrada.
Veškeré problémy, týkající technických, hygienických závad provozu a kvality stravy, hlásí
strávník vedoucí školní jídelny.
Řad je vyvěšen ve školní jídelně a na www stránkách školy.

Boskovice 2. 1. 2020
Vypracovala: Svobodová Lenka
vedoucí stravování
Ing. Mgr. Pavel Vlach
ředitel školy
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